
El pantà de la Xuriguera o “el lago gran” 

El 1897, la Mina, La Cambra i l’Institut Industrial van signar un acord per 
la construcció d’un pantà que garantís el subministrament d’aigua a la 
ciutat i ajudés al procés d’industrialització de la ciutat. Les obres foren 
inaugurades el 1902 i el nou pantà anomenat de la Xuriguera (llac gran) 
tenia un mur amb una amplada de 40 m. A la base i 5 a la part superior, 
amb 119 m de llargada i 42 d’alçada màxima, i amb un volum de 1 milió de metres cúbics.  

El “lago gran” era un lloc molt concorregut per la gent de Terrassa que hi anava a berenar o a passar el dia doncs 
fins i tot s’hi llogaven barques o s’hi podia practicar la pesca a més de banyar-s’hi. El lloguer de les dues barques que 
hi havia anava a càrrec del mateix vigilant del pantà.  

La pressa era tant gran que un cotxe podia passar fàcilment per la carretera que hi havia a la part superior del mur. 
Al mig de la construcció hi havia una torre de 45 metres d’alçada que servia per captar les aigües i mitjançant unes 
canalitzacions es feia arribar el cabdal necessari a una caseta de distribució de les aigües situada a la part inferior 
del mur del pantà (en aquesta caseta hi va morir la muller del vigilant el dia del esfondrament) i que garantia un 
subministraments de 1.300 metres cúbics al dia (unes 1.000 plomes d’aigua l’any), amb l’objectiu d’abastir les 
necessitats d’una ciutat li mancava aigua per donar el servei que necessitaven les empreses que hi havia a la ciutat. 
Segons explica el Baltasar Ragón al seu llibre Terrassa historials i efemèrides, la idea de construir un mur de 
contenció de les aigües al torrent de la Xuriguera va ser del propietari de l’antiga fàbrica Busquets. 
Les obres de construcció van anar a càrrec de l’arquitecte Joan Baptista Feu i es van allargar en un període de 3 
anys ja que es tractava d’una construcció molt gran per aquella època. Dos anys desprès de la seva construcció ja es 
va tenir que buidar per repassar les parets interiors del pantà amb ciment Portland dons hi havia filtracions. 
L’arquitecte Lluís Muncunill va ser un dels primers que hi va detectar deficiències en la seva construcció i tot i 
advertir del perill no es va fer rés per arreglar-ho.  

Esfondrament del Pantà: 

Durant el febrer del 1944 unes fortes pluges van afectar la regió. El 
pantà era ple a vessar, quan la nit del 23 al 24 de febrer del 1944 va 
esberlar-se el mur. Més d’un milió de metres cúbics (la seva capacitat 
màxima era de 1.500.000 metres cúbics) s’escolaren per la riera de Gaia 
causant gran quantitat de d’anys materials i vuit morts (5 veïns de 
Viladecavalls). Les causes de l’esfondrament van ésser defectes en les 
obres de fonamentació, mala qualitat dels materials emprats i 
deficiències en el sistema de sobreeiximent. La pèrdua del pantà hauria 
suposat un greu problema per la ciutat, si l’any anterior no hagués 
estat inaugurada la instal·lació que abastia Terrassa d’aigua del Llobregat.  

Cal indicar que el pantà no es va tornar a reconstruir perquè tal com es va publicar a la Vanguardia (el 26 de febrer 
de 1944), “degut a la sequera que la zona ja patia en els darrers anys, el cabal del pantà i de les mines d’on s’extreia 
l’aigua per Terrassa no era suficient per abastir el creixement de la indústria i l’augment de la població”. 
També cal recordar que feia un any que Terrassa ja gaudia del subministrament de les aigua procedents del 
Llobregat i això assegurava plenament les necessitats d’aigua de la ciutat i la seva industria. 

Avui encara son visibles les restes del mur de contenció i si ens hi fixem veurem un grup 
d’eucaliptus que formen part de la vegetació que s’hi va plantar originàriament i que 
encara ha sobreviscut el pas dels anys (podeu observar en la foto que són els mateixos 
arbres que hi podem veure). 

Túnel del Pantà: 

Per tal de poder fer les feines de manteniment el pantà es va construir un camí que 
vorejava al pantà per la seva vessant esquerra i que arribava pràcticament fins a la veïna 
masia de Can Guitard de la Muntanya. En aquest camí s’hi va construir un túnel per tal de 
travessar una muntanya i que avui es utilitzat per fer drecera. 

En tot el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac aquest és l’únic túnel que existeix. 

https://recordsdeterrassa.wordpress.com/2007/06/19/el-panta-de-la-xuriguera/
https://recordsdeterrassa.files.wordpress.com/2014/10/panta-xuriguera-3.jpg


Mas de Can Guitard de la Muntanya 

Aquest mas està situat a la capçalera de la riera de Gaià, en el fondal del torrent de la 
Xuriguera i s’hi pot accedir per un camí al km. 4’8 de la carretera de Terrassa a 
Rellinars. 

Està documentada per primera vegada, al segle XV amb el nom de La Pedrosa. Tot i 

que tothom coneixia el mas pel cognom dels seus masovers; Guitard, d’on prové el 

nom de la masia. 

És un “edifici de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis i graner, amb 

coberta a dues vessants amb canvi dependent al cim. Façana principal a migdia, 

perpendicular al carener i de composició simètrica. Planta baixa amb portal d’accés 

en arc de mig punt amb totxo a plec de llibre i dues finestres i un altre portal petit a un extrem. Les obertures del pis 

i del graner segueixen el mateix ritme vertical que marca la planta baixa, però fent-ne de l’obertura central del 

graner un balcó obligant a la teulada a sobrealçar-se. La façana és acabada amb un petita cornisa de teula i rajola. El 

tractament és amb estuc, molt malmès actualment. 

A l’edifici principal s’afegeixen d’altres dependències d’ús agrícola que conjuntament amb 

l’era formen un clos al qual s’accedeix per dos portals de llinda”. A la façana principal poc 

en queda del rellotge original: l’agulla i uns quants signes de la numeració. Al seu interior 

destaca la llar de foc de planta quadrada amb embut octogonal i fumeral cilíndric, tapadora 

cònica amb pedra a la part superior 

La seva funció actual és de masoveria i explotació agrícola i ramadera i és un mas freqüentat per excursionistes i 

ciclistes com a casa de menjars. Durant els anys 60 del segle XX, eren freqüents celebrar-hi aplecs i acampades 

d’escoltes en el seu entorn. 

Pou de Glaç de can Guitard:  

Prop de la masia, a uns 100 metres i arran del camí, hi ha un pou de glaç. 

És l’únic del terme de Terrassa. La seva utilització era una pràctica molt 

antiga. La primera documentació la trobem al segle XVII i era propietat de 

la masia. Per trobar-se en una vall fonda sense altes muntanyes al 

voltant, la neu i el gel s'havia d'anar a cercar a les geleres, rieres i basses i 

transportar-la fins el pou. Actualment, del pou només és visible la paret 

arran del camí, la resta està tapat per la vegetació. Està fet de pedra seca, 

té una capacitat de 600 m3 i té una capacitat de 6 metres i un diàmetre 

de 7 m. 

La riera de Gaia i Els Caus del Guitard: 

La capçalera de la conca que formarà el torrent de Gaià i que aigües avall esdevindrà riera està delimitada per la 

carena del Guitard, la collada de l'Obac, els Alts de la Pepa, els Morros Curts, la serra de les Pedritxes i la serra del 

Troncó. Entre la Torrota de l'Obac i el turó del Queixal (766 m) davalla el torrent de la Serra Llarga o de Ferreres; a 

partir d'on rep el torrent Maleït i hi ha els Caus del Guitard s'anomena torrent dels Caus, i rep els torrents del Pi 

Bonic, el de les Foradades i el de la Font del Troncó; a partir del torrent de la Font de la Pedra, poc abans del mas 

del Guitard, s'anomena torrent de Gaià i rep el torrent de la Font de l'Àlber i, ja com a riera de Gaià, els torrents de 

la Font de la Teula i el de la Roca. A partir d’aquí rep els torrents del Llor, el de Sant Miquel, el del Salt, el Fondo, el 

d'en Cintet i el del Frare. En ajuntar-se amb la riera de Sant Jaume passa a denominar-se riera del Morral del Molí 

fins que arriba al riu Llobregat.  

A la riera de Gaià hi trobem els Caus del Guitard, una surgència o font de grans proporcions que només raja en 

comptades ocasions (el 2004 darrer cop que van rajar durant 63 dies), després de precipitacions que superin els 200 

litres per m2. (el 1921 van rajar 177 dies seguits i l’any de la rierada, el 1962 van rajar 126 dies seguits). 
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